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Удружење за подршку деци у ванпородичном васпитању  „ФИЦЕ Србија“ 

Ул. Др.Ивана Рибара 168, Београд, Србија 

 

ИЗВЕШТАЈ СА  VI СТРУЧНОГ СКУПА 
 „ФИЦЕ СРБИЈА“ 

 

„ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ТРАНСФОРМИСАНИМ УСТАНОВАМА 
 ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ“ 

Београд, 23. – 25. септембар 2009. 

 
 Шести стручни скуп „ФИЦЕ Србија“ по први пут одржан је раније и на 
другом месту него претходних година (Београд, а не Златибор), на шта смо се 
одлучили из економских разлога (што је поједноставило организацију и 
смањило трошкове скупа). Све друго је било у складу са традицијом  окупљања 
чланица „ФИЦЕ Србија“, са исказаним потребама чланица, актуелним 
тренутком у социјалној заштити и темом трансформације, као кључном за све 
установе у Србији. 
 Скуп је одржан у Београду од 23. до 25. септембра 2009. године. Тема 
скупа била је „Организација рада у трансформисаним установама за децу и 
младе – искуства Пољске“. У раду скупа учествовало је 27 представника из 18 
институција за децу и младе, као и Завода за васпитање, Покрајинског Завода 
за социјалну заштиту и представника Министарства рада и социјалне политике 
Р.Србије.  
 Гост „ФИЦЕ Србија“ био је господин Томаш Полковски, директор 
организације ''Наш Дом'' из Варшаве, који је представио Метод индивидуалног 
планирања, као један од могућих модела који се може применити у раду са 
децом и породицом у трансформисаним установама за децу. 
 Први дан скупа био је посвећен размени информација о активностима 
чланица „ФИЦЕ Србија“ у протеклом периоду, са  нагласком на процес 
трансформације, као и  упоредној анализи снага и потреба српске и пољске 
институционалне заштите са фокусом на могућност планирања и 
индивидуални приступ.  
 Други и трећи дан скупа били су посвећени кључној теми тј. 
представљању ''Метода индивидуалног планирања'' као средства 
трансформације институционалне заштите, средства за анализу породичне 
кризе, као и за конструисање и имплементацију плана поновног уједињења 
породице у условима институционалне заштите. 
 Осим презентација искустава из Пољске, теоретски део скупа био је 
посвећен: 

 Студијама привржености (атачмента) и осврту на њихову примену у 
индивидуалном методу планирања рада са децом и породицом 
 и 

 Планирању перманентности односа као основе за организацију 
институционалне заштите са фокусом на инивидуу (дете) и породицу. 
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 Поред теоријско едукативног дела примењене теме су разрађиване и у 
„радионицама“. Овај интерактивни метод рада показао се као веома успешан 
јер су учесници били веома активни и одазвали се на понуђене теме.  
 У завршном делу скупа, (евалуација) учесници су исказали своје изузетно 
позитивне утиске о представљеној теми и изразили велико професионално 
интересовање за имплементацију модела индивидуалног планирања у пракси 
институционалне заштите Србије у фази трансформације система. 
 Адекватном разумевању овог модела (ИП метод) допринело је раније 
представљање и упознавање са вредностима и филозофијом ПРАЈД програма, 
што је био део активности „ФИЦЕ Србија“ у претходним годинама. 
 
 Господин Полковски, мастер тренер ПРАЈД програма у својој земљи, као 
и један од аутора Методе индивидуалног планирања, демонстраирао је 
успешност примене ПРАЈД модела и његових компетенција и у области 
институционалне бриге о деци и младима.  
 Иновативност методологије ИП метода коју нам је господин Полковски 
понудио базирана је на свестраности, компетентности и одговорности 
непосредног пружаоца неге (васпитача) и окренутости целог процеса 
збрињавања и заштите детета поновној интеграцији са породицом 
порекла. 
 Учесници стручног скупа су делегирали руководство „ФИЦЕ Србија“ да се 
заузме за имплементацију ове иновативне методологије у раду са децом и 
породицом, и да представи овај метод доносиоцима одлука код нас. 
 После завршетка Шестог стручног скупа одржана је и годишња 
Скупштина Удружења „ФИЦЕ Србија“. 
 Скупштина је, осим редовних питања која се тичу плана, извештаја и 
реализованих активности Удружења, дискутовала још о две теме. Једна је већ 
поменута, а то је успостављање могућности за имплементацију Метода 
индивидуалног планирања за чланице „ФИЦЕ Србија“ (тренинг 
професионалаца из домова за децу у току 2010. године), а друга се односила 
на питања у вези усклађивања функционисања Удружења са одредбама новог 
Закона о НВО. 
 Управни одбор „ФИЦЕ Србија“ прихватио је предлог чланица да предузме 
кораке за представљање Метода индивидуалног планирања и његову 
имплементацију, тј. могућност за реализацију тренинга за тренере по овој 
методологији у 2010. години. Такође, УО се обавезао да ће у законом 
предвиђеном периоду припремити за своје чланице предлог усклађивања  
функционисања Удружења са новим законским одредбама. 
 
 
 
     


